
Wilt in uw gebeden gedenken en in dankbare 
herinnering houden 

t Zuster Thaddea 
(Maria Johanna Bruggink) 

Van de Congregatie van de Zusters van Sint 
Jozef Amersfoort. 

Geboren te Borne op 7 april 1894 trad ze op 16 
augustus 1911 in bij de Zusters van St. Jozef. Na 
volbracht noviciaat in het moederhuis te Amers
foort deed ze daar op 23 oktober 1913 haar pro
fessie . Een lang en arbeidzaam kloosterleven be
gon. Behalve in het moederhuis heeft ze nog in 
acht andere kloosters van de congregatie haar 
beste krachten gegeven, vooral aan de verple
ging van bejaarde medemensen. In 1955 keerde 
ze naar Amersfoort terug en verbleef er tot 1973. 
Inmiddels ziek geworden bleek wegens lichame
lijke verpleging overplaatsing naar het Verpleeg
huis St. Elisabeth te Delden noodzakelijk. Een 
beslissing die haar zeer zwaar is gevallen. Maar 
ze aanvaardde het in gehoorzaamheid, evenals 
de lange lijdensweg die nu van haar gevraagd 
werd, vooral toen ook spreken niet meer moge
lijk was. Op 13 april 1983 ontving ze de sacra
mentele Ziekenzalving en op 17 april 1983 is ze in 
alle rust gestorven. Op 20 april werd in de kapel 
van het Verzorgingshuis St. Jozef voor haar de 
Uitvaartliturgie gehouden, waarna haar lichaam 
werd ter ruste gelegd op het r.k. kerkhof te Del
den. 

Met zuster Thaddea is een leven vol opoffering 
en stage werkzaamheid afgesloten . Haar leven 
had iets van de onoverwinnelijke, tot op hoge 
leeftijd bleef ze geestelijk sterk en zeer wilsbe
wust. Daardoor kwam ze wel eens stug over op 
anderen, maar het kwam meer voort uit een zeer 
strenge obsevantie ten opzichte van haar zelf . Ze 
was iemand die recht door zee ging, zonder toe
geven aan wat ze strijdig vond met de eens ge
dane geloften. We kunnen dit alleen maar prij
zen. Toch was z~ dankbaar voor iedere hulp, 
vooral in de zware levensopgave der latere 
levensjaren. ,.Als iemand mijn volgeling wil zijn, 
dan moet hij zichzelf verloochenen en zijn kruis 
opnemen". Het werd een zwaar kruis, bewonde
renswaardig gedragen. Thomas à Kemp1s 
schrijft: ,.Gelukkig de ziel, die de Heer inwendig 
hoort spreken en troostwoorden uit zijn mond 
vernam". Wie kan vertellen wat er om~aat in 
iemand die zich niet meer kan uiten? Wie kent 
daarvan de inwendige stille kracht? Alleen de 
Heer van leven en dood. Wij, onwetenden, kun
nen alleen maar bidden: 
" Heer, Gij die de geestelijke kracht zijt van wie in 
u geloven en op u hopen, geef aan zuster 
Thaddea de plaats van licht en vrede. Vergeef 
haar waar zij tekort is geschoten en beloon haar 
lange leven op aarde nu met eeuwig leven bij u . 
Amen." 

Heer, geef haar de eeuwige rust . 
Onze Vader · Weesgegroet 

Voor uw meeleven bij dit afscheid danken wij u 
hartelijk. 




